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ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕГІ  

ОРНЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУЫ 

 
Қазіргі таңда дәрілік заттардың (ДЗ) қауіпсіздігін қамтамасыз ету әлемдік тәжірибеде өзекті мәселе болып отыр.Нақты жұмыс 
халықаралық тәжірибедегі ДЗ жанама әсерінің (ЖӘ) мониторингінің және оны ескерту бойынша қызметін қадағалаудың орталық 
векторларына салыстырмалы талдау жүргізілді. Реттеуші органдардың ДЗ қадағалаусыз қолдану барысында пайда болатын 
келеңсіз жағдайларды ғылыми дәлелденген тұрғыда шешетіндігі анықталды. 
Түйінді сөздер: фармакологиялық қадағалау, дәрілік зат, фармацевтика нарығы, жанама әсер. 
 
Қазђргђ уақытта ДЗ ЖӘ салдарынан пайда болған өлђм 
санының көрсеткђшђ жүрек қан тамыр, онкологиялық ауру, 
жарақат алу, өкпе аурулары түрлерђмен қоса бестђк 
қатарына кђредђ. Сондықтан дәрђлђк заттардың, қауђпсђздђгђн 
қамтамасыз ету әлемдђк тәжђрибеге өзектђ мәселе болып 
отыр [1,2]. 
Фармацевтика саласының фармакотерапияның қауђпсђздђгђн 
қаматамасыз етуђнђң негђзгђ кђлтђ ретђнде дәрђлђк заттың 
өндђрђс саласының және дистрибуцияның нарықтағы 

барлық айналым кезеңђ болса, қазђргђ таңда 
фармацевттердђң назары ДЗ тђркеуден кейђнгђ жанама әсер 
мониторингђне, нақтырақ жанама әсердђ анықтау мен 
дәрђлђк асқынулардан пайда болған  әсерлердђң алдын алуға 
бағытталған ђс-шараларға аударылуда[3,4,5]. 
АҚШ-ғы тиђстђ  фармакологиялық қадағалау (ФҚ)мен 
фармакоэпидемиологиялық тәжђрибе ережелерђнђң 
қағидаларына негђзделетђн функционалдық модель 2 
суретте көрсетђлген [6]. 

 
 
 

 
Сурет 2 - АҚШ –ғы фармакологиялық қадағалау жүйесђнђң үлгђсђ 

 
ДЗ ғылыми баға беру, қадағалау және қауђпсђздђк мониторингђне ЕО 28 мемлекетђнђң, сонымен қатар Европалық экономика 
шеңберђндегђ мемлекеттер аясындағы  Тиђстђ фармкологиялық қадағалау тәжђрибесђнђң  негђзђнде Орталық европалық мүше 
ретђнде ДЗ бойынша Европалық агенттђк (ЕМА)  жауап бередђ (The European Medicines Agency) (сурет 3, 2 кесте) [7,8]. 
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Сурет 3 - ЕО мемлекеттерђндегђ фармакологиялық қадағалау жүйесђнђң моделђ 

 
EMA и FDA арасындағы халықаралық ынтымақтастықты 
кеңейту және нығайту мақсатында 2015 жылы ДЗ 
қауђпсђздђгђ жайлы ақпаратпен жүйелђ және мақсатты түрде 
алмасу үшђн ыңғайлы алаңға айналатын кластер 
ашылғандығы өзђне назарын аудартады [9]. 
Жапонияның ДСМ «Бақылаушы емханаларға» ДЗ ЖӘ 
анықтауға және тђркеуге жауаптылықты артты. Осы 
емханалардың клиницистерђ ДЗ қауђпсђздђгђн қадағалайтын 

ұлттық орталыққа байқалынған барлық ЖӘ туралы 
ақпараттарды хабарлап отырулары қажет. Канадада және 
Жаңа Зеландияда қауђпсђздђктђ қадағалайтын орталық 
ретђнде ЖӘ және интоксиякация өзара байланысты 
болғандықтан,  улану туралы ақпараттық орталықтар 
жұмыс жасай бередђ [10, 11]. 
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Қазђргђ таңда Ресей территориясында тђркелген дәрђлђк 
заттардың қауђпсђздђгђ мен тиђмдђлђгђн «Дәрђлђк заттар 
туралы» 12.04.2010ж. №61 Федералды заңы қадағалайды. 
ДЗ-ң тиђмдђлђгђ мен қауђпсђздђгђ жөнђндегђ мониторингтђ 
жүргђзу Мемлекеттђк сапа бақылау Басқармасының негђзгђ 
функциясы болып табылады (ДЗ қауђпсђздђгђ мен 
тиђмдђлђгђнђң мониторинг бөлђмђ  Росздравнадзор).  РФ 1998 
жылдан бастапДДCҰ-ң ДЗ-ң тиђмдђлђгђ мен қауђпсђздђгђ 
жөнђндегђ мониторингђ бойынша халықарылық 
программаның қатысушысы болып есептеледђ. Соған сәйкес 
ДЗ-ң қауђпсђздђгђн анықталуы, талдау жасалуы және 
бағалануы халықаралық стандарттармен үйлестђрђлген. 

Қазђргђ таңда Кедендђк одақ мемлекеттерђ және Еуразиялық 
экономикалық одақ мемлекеттерђ арасында ЖӘ 
мониторингђнђң бђрыңғай ережелерђ қалыптастырылуда 
[12,13]. 
Педиатриялық тәжђрибеде ЖӘ мониторинг жүйесђнђң 
қызметђ нәтижесђнде қамтамасыз етђлген терапия 
қауђпсђздђгђнђң рөлђ өте жоғары.  Клиникалық зерттеулерђ  
бала популяциясымен үйлестђрђлген елде, ФҚ  тиђмдђ қызмет 
атқаруыбалаларда ДЗ-ды қауђпсђз қолданудың кепђлђ бола 
алады [14,1 
Ресейде Ұлттық педиатриялық формуляр қабылданды. 
Оның мақсаты - педиатрияда қолданылатын ДЗ-ды дәлелдђ 

ДЗ бойынша Европалық агенттік  

(The European Medicines Agency) 

ФҚ шеңберіндегі қауіптілікті бағалау комитеті  

(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee — PRAC) 

интернет-ресурсы 

EudraVigilance 

ЕО мүше ретінде кіретін 

мемлекеттегі ФҚ 

мекемесі 

ДП ЖӘ, қауіпті ЖӘ, күтпеген ЖӘ, әсер ету 

ерекшеліктері жайлы хабарламалар; ДП ойлап 

табушылар мен ӛндірушілердің қауіпсіздік жайлы 
есептері. 

 

http://www.ansm.sante.fr/
http://www.ansm.sante.fr/
http://www.ansm.sante.fr/
http://www.ages.at/
http://www.ages.at/
http://www.ages.at/
http://www.fagg-afmps.be/
http://www.fagg-afmps.be/
http://www.fagg-afmps.be/


 

 

373 Вестник КазНМУ №3-2017 

медицина принциптерђн негђзге ала отырып реттеу.  
Дегенмен, бұл құжаттың өзђнде балаларға қолдану 
мүмкђндђгђ және жас шектеулђгђ туралы өндђрушђлер тек  
37,30% препаратқа көрсетђлген; оның 74,05% -ы ӨҚжМДП 
тђзђмђне жатады,   31,08%-ы ғана ДДҰ-ң формулярына 
енгђзђлген [16,17]. 
Соңғы онжылдықта баларлардың дәрђлер асссортиментђ 
ұлғайғанына қарамастан, препараттардың 50%-дан азы 
белгђленген тиђмдђлђк пен қауђпсђздђкке ие. Соған сәйкес 
дәрђлђк заттарды тиђмдђ пайдаланбау белең алды. Дәрђмен 
асқыну нәтижесђнде балалардың госпитализациялану  
көрсеткђшђсђ өстђ. Нұсқаулығында педиатрияда қолданылуы 
көрсетђлмеген немесе қолдану әдђсђ толық деңгейде 
көрсетђлмеген ДЗ келесђ категорияларға жатады 
«Unlicensed»және«Off–label».  
Айтып өтетђн жайт, саяси реттеу моделђ«нұсқаулықтан тыс 
терапиясын» қолдынуды рұқсат етедђ. Ол  педиатриялық 
тәжђрибеде халықаралық деңгейде қарастырылған және 
«unlicensed» және  «off–label» векторларына сәйкес келесђ 
жағдайларда қолданылуы құпталған: белгђлђ ДЗ тђркеуде 
болса; баланың жағдайы бала өмђрђне өте қауђптђ болса; 
заңды өкђлдердђң жазбаша рұқсаты болса;осы көрсеткђштер 
бойынша немесе осы жас жас тобы  бойынша тђркелген 
фармакологиялық коррекциялау заттары болмаған 
жағдайда; ғылыми зерттеулер негђзђнде емдђк және 
паллиативтђ әсердђ болжау мүмкђн болса. 
Осы мәселеге байланысты шет ел авторларының 
зерттеулерђ назар аудартпай қоймайды, ол зерттеулерде ДЗ-
ң қарсы көрсетђлђмдерђне сай ДЗ-ды 
педиатриядатђркелмеген көрсетђлђмђн қолдану барысында, 
енгђзу әдђсђн өзгертубарысында күтпеген жанама әсерлердђң  
туындаулары қарастырылған. Ал ҚР ФҚ және ЖӘ 
мониторингілеу жүйесінің даму тарихын екђ сатыға 
бөлуге болады: 
2005 жылдан бастап  2008 жылдар аралығы. Бұл кезеңде ФҚ 
жүйесђнђң қалыптасу және даму кезеңђ болып табылады. Осы 
уақыт аралығында мемлекеттђк ФҚ жүйесђ бойынша 
нормативтђк база қалыптасты және ДЗ ЖӘ жайлы 
хабарландыру карталарын ендђру мақсатында медицина 
және фармацевтика қызметкерлерђне арналған семинар-
тренингтер өткђзђлдђ. 2008 жылы ҚР ДЗ ЖӘ 
мониторингђсђнђң ДДСҰ Халықаралық бағдарламасының 
толыққанды мүшесђ болып қабылданды  (WHO Programme 
Members).  
2009 жылдан бастап фармакологиялық қадағалау 
жүйесінің ДЗ қауіпсіздігін қадағалау барысындағы 
нормативті-құқықтық талаптарды жетілдіру мен 
үйлестіруге бағытталған жаңа кезең басталды. ҚР ДСМ 
және әлеуметтік даму министрлігінің 2005 жылдың 14 
ақпанындағы №52 «Дәрђлђк заттар жанама 
әсерлерђнђң мониторингђн жүргђзу жөнђндегђ нұсқаулықты 
бекђту туралы» бұйрығына сәйкес ДЗ ЖӘ жайлы тек 
медицина және фармацевтика қызметкерлерђ ғана 
хабарландыра алатын. 2009 жылдың қараша айынан бастап 

ҚР ДСМ және әлеуметтік даму министрлігінің №647 
«Дәрђлђк заттаржанама әсерлерђнђң мониторингђcђн 
жүргђзу жөнђндегђ нұсқаулықты бекђту туралы» бұйрығына 
сәйкес ДЗ ЖӘ мониторингђсђ медициналық және 
фармацевтикалық ұйымдарда, клиникалық зерттеу жүргђзу 
барысында, тђркеу куәлђк иелерђмен жүргђзђле бередђ. 
2015 жылы 29 мамыр айында  № 421 «Медициналық және 
фармацевтикалық ұйымдарда ДЗ ЖӘ мониторинг жүргђзу 
ережесђн бекђту туралы» бұйрығы бекђтђлдђ.Қазђргђ таңда 
бђздђң республикамызда ДЗ ЖӘ жайлы ақпаратты жинау 
«хабарландыру картасы» арқылы жүзеге асырылып отыр. 
ҚР ФҚ және ДЗ ЖӘ мониторнингђсђ медициналық және 
фармацевтикалық қызметђн қадағалайтын Комитетпен 
және  ҚР ДСМ және әлеуметтђк даму «ДЗ, ММБ және МТ 
сараптау Ұлттық орталығымен» ШЖҚ РМК жүргђзђледђ. 
ҚР ДЗ қауіпсіздігі туралы ақпарат көздері:  

 Хабарлама карталары (дәрђгерлер, фармацевтер, 
науқастар)  

 PSUR (өндђрушђ)  

 CIOMS (өндђрушђ)  

 WHO VigiBase 

 WHO VigiMed 

 Клиникалық зерттеулер  

 (өндђрушђ)  
 «ДЗ, ММБ және МТ сараптау Ұлттық орталығына» 
фармөндђрушђлер/тђркеу куәлђгђнђң иегерлерђ ДЗ қауђпсђздђгђ 
туралы ақпаратты келесђ түрде ұсынады: 

 Хабарландыру картасы түрђнде ДЗ ЖӘ туралы 
хабарламаларды жђбередђ. 

 CIOMS-есеп; 

 Қауђптсђздђк туралы периодты түрде жаңарып тұратын 
есептер; 

 ДЗ қауђпсђздђгђ туралы постмаркетингтђк зерттеулер; 

 Қауђптђлђктђ басқару жоспары; 

 Пайда-қауђптђлђк бағалау қатынасындағы өзгерђстер 
туралы ақпарат;  
Тіркеу куәлігінің иелері міндетті: 

 «ДЗ, ММБ және МТ сараптау Ұлттық орталығына» 
постмаркетингтђк 
уақытта ҚР территориясында анықталған барлық ДЗ ЖӘ 
(нұсқаулықта көрсетђлген және көрсетђлмеген) туралы 
хабарлауы; 

 ФҚ жүйесђндегђ мастер-файлдың орналасуын; 

 CIOMS I –ДЗ ҚР анықталған қауђптђ ЖӘ туралы ақпарат 
беруђ; 

 «ДЗ, ММБ және МТ сараптау Ұлттық орталығына» 
күдђктђ ҚР 
территориясында анықталған барлық қауђптђ ДЗ ЖӘ туралы 
24 сағаттың ђшђнде хабарлауы [18]. 

 
Денсаулық Сақтау Министрлђгђ 

 

  
Медицина және фармацевтика қызметђн қадағалау комитетђ 

 
«Дәрђлђк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау Ұлттық орталығы» 

 
 

«Дәрђлђк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау Ұлттық орталығы» 
 
 

ДЗ ЖӘ мониторингђсђнђң бөлђмђ 
 

Сурет 6 - ҚР ФҚ жүйесђнђң құрылымы 
 
Қорытынды.Қорытындылай келе ФҚ ұлттық моделђнђң 
тиђмдђлђгђн бағалау мен жобалаудың өзђ өлшенген және 
негђзделген қолжетђмдђ ақпаратты, оның қалыптасу сапасы 
мен  жылдамдығын,  халықаралық тәжђрибе нормаларымен 
сәйкес болуын талап етедђ. Сонымен қоса, балалар 

популяциясында жүргђзђлген клиникалық зерттеулердђң 
жеткђлђксђздђгђне сәйкес  ДЗ-ң жанама әсерлерђнђң 
пострегистрациялық мониторинг жүйесђ педиатрияда 
қолданылатын дәрђлђк заттарға ерекше мән  берудђ талап 
етедђ.   

 
 

http://www.who-umc.org/DynPage.aspx?id=100653&mn1=7347&mn2=7252&mn3=7322&mn4=7442
http://www.who-umc.org/DynPage.aspx?id=100653&mn1=7347&mn2=7252&mn3=7322&mn4=7442
http://www.who-umc.org/DynPage.aspx?id=100653&mn1=7347&mn2=7252&mn3=7322&mn4=7442
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЕЖДУНАРОНОЙ ПРАКТИКЕ И 
ЕГО РАЗВИТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Резюме. В настоящее время безопасность лекарственных средств является очень актуальной темой для международной практики. 
В работе проведен сравнительный анализ центральных векторов регулирования деятельности по предупреждению и 
мониторингу нежелательных побочных реакций лекарственных препаратов в международной практике. Установлено, что модели 
регуляторной политики базируются на взвешенном и научно обоснованном подходе, определяемым непредсказуемостью 
последствий неконтролируемого использования лекарственных средств. 
Ключевые слова: фармаконадзор, лекарственный препарат, жфармацевтический рынок, побочный эффект. 
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THE ROLE OF THE SYSTEM OF PHARMACOLOGICAL SUPERVISION IN INTERNATIONAL PRACTICE AND ITS DEVELOPMENT IN THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   
 

Resume. At present, drug safety is a very urgent topic for international practice. A comparative analysis of the central vectors of regulation of 
activities for the prevention and monitoring of undesirable side reactions of drugs in international practice was conducted. It is established 
that the models of regulatory policy are based on a balanced and scientifically based approach, determined by the unpredictability of the 
consequences of uncontrolled use of medicines. 
Keywords: pharmacovigilance, medicinal product, pharmaceutical market, side effect. 
 


